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Handlingsplan 
2020/2021

Almene boliger er centrale for at skabe fællesskab 
og muligheden for at skabe sig et godt liv med 
adgang til sundhed, uddannelse og beskæftigelse. 

Vi er non-profit, og ingen tjener på huslejen i de 
almene boliger. Vores boliger er til at betale for 
helt almindelige mennesker. Det øger adgangen 
til boligmarkedet for flere. Dermed skaber vi mere 
blandede byer og samfund. 

De almene boliger i Danmark bidrager til vækst, 
grøn omstilling og beskæftigelsen gennem blandt 
andet renoveringer og nybyggeri. Samtidig mind-
sker vi uligheden på en række områder.

Det kommer hele Danmark til gavn
Derfor fokuserer denne handlingsplan også på at 
styrke opbakningen til grundtankerne i den alme-
ne sektor. Grøn Boligaftale 2020 har vist, at de 
almene boliger har bred opbakning, både politisk, 
blandt andre organisationer og i erhvervslivet.

Opbakningen findes også internationalt. Vores 
helt særlige finansieringsform og det, at vi er en 
central del af velfærden, skaber beundring. I Dan-
mark er de almene boliger selvfinansierende over 
tid, og derfor er langt de fleste af vores boligområ-
der også trygge, velfungerende og vedligeholdt. 

Det skal vi være stolte af og fortælle mere om. Alt 
for ofte får de få mindre gode historier lov til at 
fylde mere end de mange rigtig gode. 

Under corona er vores rolle i det boligsociale 
arbejde som brobygger blevet meget tydelig.  
Vi har været en afgørende civilsamfundsaktør og 
samarbejdspartner for regering, myndigheder og 
kommuner i arbejdet med at mindske smittespred-
ning og fokusere indsatser for nogle af vores mest 
udsatte beboere. Den anerkendelse og synlighed 
skal vi bruge fremadrettet. 

Vi har nogle af nøglerne til fremtidens velfærd, 
som på en gang ser alvorlig og lys ud. 

Alvorlig, fordi samfundsøkonomien har lidt et 
knæk under corona-pandemien, fordi klimakrisen 
banker på døren, og fordi uligheden i samfundet 
stiger. Samfundet skal omstilles, og det koster. 
Men omstillingen giver også muligheder for at 
generere vækst og udvikle velfærden. 

Lys, fordi vi har masser af engagerede voksne, 
børn og unge, drivkraft, kreativitet og menneske-
ligt potentiale i vores boligområder. Det er en fan-
tastisk trædesten at tage vores videre skridt på.

Vi står på en stor og solid grundsten. Forenings-
danmark, som vi nærmest med Grundtvigsk 
tyngde er én af grundlæggene af. Med fællesskab, 
frivillighed, demokratisk dannelse og værdier. 
1000-vis af frivillige, naboer og beboerdemokrater 
i de almene boliger, der kan og vil. Heldigvis for 
det. For selvom man siger, at fremtiden er bør-
nenes, så er den er også vores, for det er os, der 
skaber den. 

Det næste årti skal vi cementere vores rolle 
centralt i de alliancer, som skal sætte rammen for 
velfærden i Danmark.  

De almene boliger var en af de første offentlige-
private samarbejdsmodeller mellem staten, marke-
det og civilsamfundet – og det skal vi fortsat være 
med udgangspunkt i boligen.

Et godt velfærdssamfund er vores alles opgave 
og ansvar.

Det ansvar bliver taget, også blandt vores bebo-
ere. Den energi skal støttes og styrkes. Vi skal gå 
forrest og sammen med nye og gamle venner og 
være dem, der tør spørge: Hvad er det for et sam-
fund, vi ønsker, og hvordan skaber vi det sammen? 

Fremtidens velfærdsløsninger skabes i fællesskab, 
og demokrati er centralt. Nationalt og lokalt. Vi 
skal understøtte vores beboere i at agere på en 
måde, der både giver dem mere ansvar, men som 
også giver mere glæde, trivsel og indflydelse.

Komplekse samfundsproblemer skal løftes i 
samarbejde på tværs af sektorer hen mod fælles, 
langsigtede og målbare mål. Vi skal tage teten og 
invitere til disse samarbejder. Udfordre os selv, 
udvikle og dygtiggøre os. 

Vi gør en stor forskel for samfundet og 1 million 
beboere. Det skal vi kunne tage både ansvar 
og ære for. Derfor skal vi fokusere mere. Se på, 

hvor de politiske ophæng findes. Hvilke dags-
ordener er aktuelle, og hvem vi kan samarbejde 
med om dem. 

Denne Handlingsplan er derfor mere fokuseret. 
Det betyder ikke, at vi skal lave mindre. Men vi 
skal være mere synlige på nogle dagsordener 
end andre for at positionere os som den centrale 
velfærdsaktør, vi er. 

Værdien af de almene boliger for den enkelte 
og for det danske samfund skal stå klart for alle i 
Danmark. 

God læselyst!

På vegne af BL’s bestyrelse
Palle Adamsen

Denne Handlings-
plan udmønter 
det tredje og 
fjerde år af BL’s 
Målsætnings-
program for 
2018-2022.
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Vi skal levere passende boliger, der er til at betale 
og som giver beboerne mulighed for at påvirke 
egne boforhold. 

De almene boliger er for alle og fungerer som en 
slags forsikring for alle borgere i Danmark. Boligen 
er midlet, velfærd er målet.

Derfor fungerer den almene sektor også som 
velfærdssamfundets seismograf. Kriser afspejles 
tidligere og dybere i almene boligområder. Det er 
også kommet til udtryk under coronakrisen, som vil 
kunne udfordre den sociale bæredygtighed med 
flere ensomme og sårbare, risiko for flere ledige 
og lavere indkomster. Det kan især påvirke vores 
boligområder. 

Nationalt vil vi derfor arbejde mere fokuseret med 
en række dagsordener, som øger den sociale sam-
menhængskraft i samfundet. På den måde er vi 

Vores formål 
er socialt
De almene  
boliger er grund-
læggende sat i 
verden med et 
socialt formål.  

med til at sikre, at pengene rækker længst muligt, 
selvom de er få. De boligsociale indsatser bringer 
velfærden tæt på den enkelte borger. 

Nogle af vores beboere har økonomiske, sociale 
eller andre udfordringer. Dem kan vi være med til 
at løfte, fordi vi huser mange, som også har det 
godt. Det er en vigtig forudsætning for den bo-
ligsociale opgave, som vi skal holde fast i. 

Derudover kan vi være med til at sætte rammen 
for, hvordan nogle af vores udfordrede beboere 
bedst løftes sammen med andre aktører. Vi ved 
nemlig i mange tilfælde, hvad der fungerer bedst.

Det er især i samarbejdet med kommunerne, at vi 
kan sætte den viden i spil. I 2021 redegør vi med 
”Vores Bidrag” for 3. gang for den almene sektors 
bidrag til FN verdensmålene, så vi har håndfaste 
fakta at gå i dialog med kommuner og andre aktø-
rer om.

Lokalt kan vi indgå samarbejder og dialog med 
kommuner og andre om verdensmålene og levere 
løsninger på konkrete udfordringer. 

Hjemløshed, tilgængelige boliger til ældre og 
gangbesværede, seniorboliger og -bofællesskaber, 
håndtering af psykisk og fysisk sygdom blandt de 
almene beboere, uddannelses- og beskæftigelses-
indsatser. Grøn omstilling og bæredygtige, lokale 
løsninger. Listen er lige så lang, som behovene 
er forskellige – og vi kan dokumentere, at vores 
løsninger virker. 

Hent rapporten her.

’Vores Bidrag’ kortlægger de 
almene boligers bidrag til FN’s verdensmål. 
Rapporten ser på de almene boligers 
særlige rolle i forhold til FN’s verdensmål 11 
- bæredygtige byer og lokalsamfund. 
Og i forhold til samfundsøkonomiske, 
sociale og miljømæssig bæredygtighed 
på tværs af de 17 verdensmål.

Vores 
Bidrag 
2020

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/fns-verdensmaal/vores-bidrag-rapport-2020/
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BL vil:
• Evaluere og forbedre Vores Bidrag, herunder kommunikationen 

om rapporten, og bruge Vores Bidrag i forbindelse med kommu-
nalvalget 2021. 

• Udvikle bl.dk, så den i højere grad præsenterer BL’s politiske 
arbejde og udarbejde et kommunalvalgs-site i forbindelse med en 
særskilt kommunalvalgsindsats.

• Styrke og udvikle redskaber til den lokale interessevaretagelse i 
forbindelse med kommunalvalget. Herunder fokusere på samar-
bejdet om den gode byudvikling, som rammen for lokal velfærd, 
og på de mindre og mellemstore byers potentiale som et attraktivt 
alternativ til de større byer.

• Fortsat udvikle og fokusere på netværk og uddannelsesforløb for 
valgte og ansatte.

• Styrke fokus på den sociale dagsorden i EU og NBO-regi, herunder 
styrke og understøtte almene boliger i at få adgang til EU-midler.

Lokalt kan vi samarbejde om at gøre byudvikling og 
boligpolitikken til driver af fremtidens velfærdssamfund. 

Det bliver en vigtig dagsorden under kommunal-
valget i efteråret 2021. Vores viden, erfaring, orga-
nisering og konkrete velfærdsløsninger skal i spil. 

En af de store udfordringer er sammenhængskraf-
ten. Udfordringerne og behovene er forskellige i de 
store byer, de mellemstore byer og i lokalsamfun-
dene – og det bliver også tydeligt i forbindelse med 
kommunalvalget. 

Kigger man tværs hen over den almene sektor, er 
der stort set ikke den udfordring, som vi ikke har et 
eksempel på en løsning til. Det er en kæmpe styrke. 

Derfor skal vi styrke kredsene endnu mere i deres 
arbejde. Bringe det gode, som allerede er, ind på 
lystavlen hos beslutningstagerne i kommunerne og 
Christiansborg. Vores eksempler skal ud at leve, ud 
at inspirere, ud at skabe grundlag for nye samarbej-
der og løsninger. 

Vi skal være med i front i forhold til den indflydel-
se, vores beboerdemokrater og frivillige kan have 
på civilsamfundets organisering og udformning 

Vores eksempler skal ud 
at leve, ud at inspirere, ud 
at skabe grundlag for nye 
samarbejder og løsninger. 

over de næste år. Vi skal fortsætte vores indsats 
for mere klimavenlige almene boliger – og vi skal 
bidrage til, at de, der har behov for en almen bolig, 
også kan få en. 

Internationalt er beboerdemokratiet, frivillighed og 
den måde, vi organiserer os på, også meget efter-
tragtet. Som nyvalgt formand for Housing Europe er 
vores platform til at formidle den almene boligmo-
del og vores gode løsninger endnu stærkere – 
ligesom vi har endnu bedre mulighed for at lære fra 
andre og påvirke vigtige dagsordener i EU-regi. 

Derfor vil vi også gå efter at styrke vores europæ- 
iske og nordiske samarbejde endnu mere.
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Velfærd handler om mere end velstand. Det hand-
ler om muligheden for at leve sit bedste liv og at 
kunne bidrage til samfundet. 

Vi understøtter beboernes deltagelse i hverdagens 
frivillige fællesskaber som en vej til stærke lokale 
civilsamfund. Det gør vi med kompetenceudvikling 
og etablering af netværk samt etableringen af lokale 
samarbejder med andre civilsamfundsaktører. Som 
en del af civilsamfundet skal vi være med til at forme 
fremtidens velfærdssamfund. 

Vores arbejde understøtter kollektivt kommunernes 
opgaver med de individuelle indsatser for udsatte 
borgere. Det er helt afgørende vigtigt brobygger- 
arbejde.

Vi bidrager til, at vores beboere, herunder børn og 
unge, kommer i beskæftigelse og uddannelse. Det 
gælder fx Mod På Matematik, som fokuserer på at 
styrke unges matematikfærdigheder og lommepen-
gejobs. Den social arv brydes, og særligt i de mest 
udsatte boligområder.

Vi har boliger til mennesker med forskellige  ud-
fordringer, herunder psykisk syge og hjemløse, og 
vi gør vores boliger tilgængelige for det stigende 

antal ældre i samfundet. Det kan vi alt sammen 
være helt enormt stolte af. 

Vi skal have øje på fremtidens beboerdemokrati, 
og hele tiden undersøge og give endnu mere plads 
til nye måder at engagere sig på. Med bredt fokus 
på at understøtte lokalt engagement i de frivillige 
fællesskaber kan vi udvikle og udvide rekrutte-
ringsgrundlaget til det formelle beboerdemokrati. 
Her skal vi have særligt fokus på børn og unge i 
boligområderne. 

Vores sociale formål er en af vores allerstærkeste 
forcer. Vi har fantastiske eksempler på socialøkono-
miske gevinster, og den forskel vi gør sammen med 
andre. Dem skal vi blive endnu bedre til at kommu-
nikere og vidensdele.

Men vi skal ikke gøre det alene. Vi skal fortsætte 
og styrke vores samarbejder med kommunerne og 
andre alliancepartnere i hele landet – og synlig-
gøre resultaterne af den vækst og velfærd, som vi 
skaber i samarbejde med andre. 

Forudsætningen for vores bidrag til vækst og vel-
færd, både den nære og den samfundsmæssige, er 
en blandet beboersammensætning. 

Social 
bæredygtighed

Vi huser alle og 
drager omsorg for 
vores beboere. 

Unge mønsterbrydere i almene boliger
• 6 ud af 10 børn af ufaglærte forældre får en 

ungdomsuddannelse eller videregående 
uddannelse – også blandt almene beboere.

• 24 procent af de unge i almene boliger i 2019 
havde ufaglærte forældre.

• I 2013 fik 47 procent af børn af ufaglærte i 
almene boliger en uddannelse. I 2019 var det 
steget til 57 procent.

• I 2013 fik 57 procent af børn af ufaglærte i 
øvrige boligformer en uddannelse. I 2019 var 
det steget til 62 procent.

• Cirka hver 10. ung har ufaglærte forældre  
på landsplan.

• Når en ung får en erhvervsuddannelse,  
er samfundsgevinsten målt over livet cirka  
3 millioner kroner på de offentlige finanser.

       

Kilde: Uddannelsesmobilitet i den almene sektor, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2020.

Kilde: Uddannelsesmobilitet i den almene sektor, Arbejderbevægelses Erhvervsråd, 2020.

https://www.ae.dk/analyse/2020-10-mindre-frafald-hos-boern-af-ufaglaerte-giver-milliongevinster-for-samfundet
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Antallet af boliger på regeringens liste over såkald-
te ghettoer er faldet drastisk. Den indsats skal vi 
fortsætte sammen med kommunerne, så der ikke 
kommer flere til. Sociale investeringer er et spæn-
dende nyt redskab, som vi skal udmønte og stifte 
bekendtskab med sammen med kommunerne.

Vi ønsker bedre muligheder for løbende at moni-
torere udviklingen blandt beboerne i forhold til fx 
uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet og sund-
hed. På den måde kan vi bedre understøtte, at de 
almene beboere bidrager til samfundet og sammen 
med kommunerne fastholde og udvikle den posi-
tive udvikling i boligområderne. Det er der nemlig 
også rigtig god økonomi i. 

Beregninger viser, at hvis beboerne i fx Vollsmose 
kommer til at ligne gennemsnitsborgeren i Odense 
Kommune, så giver det en merindtægt på 218 mil-
lioner kroner om året til Odense Kommune og 142 
millioner kroner til staten. 

Tallene er meget store, selv ved en mindre fremgang 
i beskæftigelsen. At investere i mennesker er sim-
pelthen en god samfundsøkonomisk investering. 
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BL vil:
• Fortsat udbrede de økonomiske gevinster ved sociale investeringer og arbejde for at 

fastholde og udvikle den positive udvikling af boligområder og beboere sammen med 
kommunerne. 

• Bidrage til regeringens hjemløsestrategi i 2021 bl.a. ved at fremme viden om eksiste- 
rende løsninger og udbrede disse. Herunder vigtigheden af kommunernes sociale støtte 
til beboerne og brug af strategiske udlejningsaftaler.

• Via frivilligstrategien positionere de almene boliger og det store frivillige engagement  
i centrum af civilsamfundet i de kommende år.

• Styrke lokalt samarbejde om sociale indsatser med fx fonde, erhvervsliv og andre  
civilsamfundsaktører ud fra en partnerskabstankegang og verdensmål 17.

• Arbejde for, at udbuddet af almene boliger matcher de demografiske velfærdsbehov.

Vi skal derfor arbejde for, at de kriterier, som de 
almene boliger vurderes efter i parallelsamfunds-
lovgivningen, giver mening i forhold til formålet om 
færre boligområder på regeringens ghettolister. 

I 2021 kommer Ydelseskommissionen med sine 
anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Det 
arbejde følger vi tæt, fordi det kan have store kon-
sekvenser for vores beboere.

Sundhed blandt de almene beboere er også 
vigtig. Uligheden i sundhed stiger både i forhold 
til psykisk og fysisk sundhed. BL har sammen 
med 70 andre aktører underskrevet en appel om 
en Folkesundhedslov, der skal forebygge ulighed 
i sundhed. 

Det arbejde skal vi fortsætte sammen med vores 
alliancepartnere, så der kommer fokus på poten-
tialet i at mindske ulighed i sundhed blandt de 
almene beboere. Vi ved nemlig, at særligt to ting 
gør sig gældende i forhold til de almene beboe-
res sundhed; nærhed til den praktiserende læge 
og en menneskelig infrastruktur, som bygger bro 
mellem sundhedssystemet og beboeren. 

Basalbolig:
BL lancerede i februar 2020 et udspil om en ny 
type boliger – kaldet ”Basalboliger”. Formål: at 
den kan betales af dem med de laveste indkom-
ster. BL foreslår til at begynde med en kvote på 
2.000 boliger finansieret af Nybyggerifonden, 
som kommuner kan søge penge fra hos staten. 
Huslejen er på 3.500 kr. om måneden og koster 
ikke hverken stat, kommuner eller de enkelte  
boligorganisationer penge.

Flere ældre og unge mangler boliger, særligt i 
byerne. Uden for byerne er det til gengæld vig-
tigt, at der tænkes i, hvordan boligudbuddet kan 
være med til at fastholde dem, som allerede bor 
der, og tiltrække nye.

Den stigende hjemløshed har både de store og 
mindre byer til  fælles. Med godt 6000 personer 
er er antallet af hjemløse i Danmark håndterbart. 
Det skyldes ikke mindst, at de almene boliger 
gør en stor indsats med kommunerne om strate-
giske anvisnings- og udlejningsaftaler.

I 2021 har regeringen bebudet en national 
hjemløsestrategi. Vi har boligerne, og der, hvor 
de mangler, kan vi etablere dem via Basalbo-
lig-forslaget. Den sociale støtte skal leveres af 
kommuner og andre. Hjemløsheden i Danmark 
kan bekæmpes. 
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Vi bidrager til den grønne omstilling og mere ener-
gieffektive boliger. 
 
Renoveringer af den almene boligmasse indehol-
der et stort potentiale for energibesparelser. Grøn 
Boligaftale 2020, Klimaloven og Klimahandlingspla-
ner giver os en platform til at levere på disse. 

Den grønne screening af køen og af renoverings-
sager sikrer, at renoveringerne bliver endnu mere 
grønne og energieffektive. 

Den grønne garantiordning skal fremme rentable 
energirenoveringer i såvel støttede renoveringspro-
jekter i regi af Landsbyggefonden som ustøttede 
forbedringsarbejder og sikre udbredelsen af privat-
baserede ESCO-projekter i den almene boligsektor, 
så rentable energiprojekter realiseres.

Pensionsselskaberne er også et godt eksempel på 
private parter, som ønsker at investere i samarbej-
der om at skabe energibesparelser i de almene 
boliger. Almene og private aktører kan sammen 
vise vejen for bæredygtige byer og byudvikling i 
hele Danmark.

Et samlet mål for sektoren på energibesparelser 
kan være et stærkt budskab for de almene boliger 
og fungere som en god platform for samarbejde 
med andre parter. Det samme gælder for den 
frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsregle-
mentet.

Men det handler ikke kun om den eksisterende 
almene boligmasse. Det handler også om vores 
nybyggeri, som skal være cirkulært og belaste 
klima og miljø mindst muligt. Desuden om vores 
drift, hvor verdensmålene også har skabt klimabe-
vidsthed.

Der arbejdes fx aktivt med at undgå sprøjtemidler 
og med at fremme LAR-løsninger. Særligt arbej-
det med øget biodiversitet er et centralt punkt. 
Bæredygtig drift er et nøglebegreb, som giver os 
mulighed for at blive endnu skarpere på synergier 
med indeklima, sundhed, cirkulær økonomi og digi-
talisering. Fokus på beboeradfærd er også vigtig.

Vi kom mere end i mål med den gamle aftale om 
effektivitet i de almene boligorganisationer, hvor vi 
overpræsterede. Den nye aftale står på skuldrene 
af det gode arbejde, og flere boligorganisationer 

Miljømæssig 
bæredygtighed

Klimaet er en af 
dette årtis vigtig-
ste dagsordener.
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inkorporerer allerede mål på klima og miljø i deres 
drift. Ambitionerne i den nye aftale er høje, bære-
dygtige og realistiske. 

De almene beboere er også blevet mere klimabe-
vidste. Det skal vi understøtte med viden og projek-
ter om bæredygtig adfærd og metoder til at konkre-
tisere verdensmålene og omsætte dem til konkrete 
resultater, der skaber værdi hos beboerne. 

Det er afgørende vigtigt at gøre en forskel for klima-
et og miljøet og det er mindst lige så vigtigt, at den 
grønne omstilling er socialt balanceret. Vi huser 1 
million helt almindelige mennesker, og kommende 
klimakrav og rammevilkår for den grønne omstilling 
skal ske på en måde, hvor huslejerne ikke påvirkes 
uhensigtsmæssigt.

Den kommende nye fjernvarmeregulering er derfor 
et meget vigtigt fokusområde. Fjernvarme bruges i 
92 procent. af de almene boliger og koster ca. 4,4 
milliarder kroner årligt, svarende til 25 procent. af 
de samlede fjernvarmeudgifter i Danmark. Det er 
derfor helt afgørende, at den nye regulering sikrer, 
at de almene lejere har adgang til grøn fjernvarme 
til konkurrencedygtige priser.

BL vil:
• Styrke samarbejdet mellem almene og pri-

vate investorer, hvor den almene sektor er 
afgørende for nybyggeri og byudvikling.

• Arbejde for en kommende ny regulering af 
fjernvarmesektoren, som skaber tryghed 
omkring de almene beboeres varmeudgifter 
og giver dem adgang til grøn fjernvarme til 
konkurrencedygtige priser.

• Igangsætte et projekt om bæredygtig drift 
samt udarbejde et videnskatalog om bære-
dygtighed, der fx viser vejen mod en afskaf-
felse af brugen af sprøjtemidler, og hvordan vi 
fremmer biodiversiteten. 

• Belyse de miljømæssige effekter af byggeri i træ 
og bidrage til udviklingen af ESCO-modeller. 



Sammen med opsparingen i Landsbyggefonden 
har vi i Danmark en helt unik finansieringsmodel, 
som er til stor inspiration for udlandet. 

Siden 2019 har BL været i dialog med Korea om 
at fremme og opbygge en social housing sektor. 
OECD roste os i 2020 for vores model, og i 2021 
vil BBC lave en film om de almene boliger. Det 
er enormt flot, at vi inspirerer resten af verden 
på den måde. Det budskab skal vi blive endnu 
bedre til at formidle herhjemme. 

Noget af det, som beundres mest af udlandet, 
er solidariteten i Landsbyggefonden, hvor vi 
løfter de ”svageste” i flokken, fordi vi sammen 
har en fælles fordel i at mindske ulighed. Der er 
sammenhæng mellem grundtanken i Landsbyg-
gefonden og grundtanken i det danske velfærds-
samfund.

Den helt unikke solidaritet skal vi værne om sam-
men. Men fordelene ved Landsbyggefonden er 
større end muligheden for økonomisk tilskud. De 
fordele skal kommunikeres bredere og styrkes 
gennem mere strategisk samarbejde med fonde, 
erhvervsliv og offentlige og private aktører. 

Den almene bygherrerolle skal bruges mere offen-
sivt. De almene bygherrer skal stå i spidsen som 
centrale aktører, der driver bystrategiske partner-
skaber med udgangspunkt i verdensmål nr. 11 om 
”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, der skaber 
velfærds- og samfundsøkonomiske gevinster og 
positive bundlinjer.

Boligforliget er på plads med en ny økonomisk 
ramme. Det er godt og giver stabilitet fremadrettet. 
Men der er stadig meget at gøre i forhold til de 
finansielle rammer for de almene boliger. Den nye 
organisering af et Indenrigs- og Boligministerium 
giver også anledning til drøftelser af, hvordan der 
sikres en balanceret udvikling i såvel store byer, 
som mindre bysamfund, og hvilke reguleringsmeka-
nismer der er aktuelle i den forbindelse.

En anden vigtig aftale er aftalen om en effektiv al-
men boligsektor, hvor vi har et vigtigt arbejde foran 
os. Det resterende potentiale skal indfries med kon-
krete effektiviserings-handleplaner. Desuden skal vi 
styrke fokus på indkøb af varer og tjenesteydelser, 
blandt andet i styringsdialogen. 

Fremadrettet skal vi også tænke endnu mere over, 
hvordan vi håndterer vores henlæggelser. Det er 

Økonomisk 
bæredygtighed

Vi er non-profit 
og bygger og 
lejer boliger ud 
uden at tjene på 
det, så huslejer-
ne holdes nede. 

HANDLINGSPLAN 2020/2021  I  17

BL vil:
• Fortsætte og styrke arbejdet for en effektiv almen boligsektor inden for rammen 

af den seneste aftale mellem regeringen, KL og BL.

• Understøtte boligorganisationernes arbejde med digitalisering, både i forhold til 
digital drift og digitalt byggeri på en måde, der inkluderer processerne i boligor-
ganisationernes IT-systemer.

• Følge arbejdet med et grønt EU-klassifikationssystem af investerings- og 
låneporteføljer og undersøge mulighederne for at samarbejde med Den Euro-
pæiske Investeringsbank og pensionsselskaber om investeringsmuligheder i 
de almene boliger.

• Foretage en ekstern granskning af den almene sektors bygningsmasse og koble 
det sammen med gennemførelse af energimærkning med henblik på at fastslå 
vedligeholdelsestilstanden og henlæggelsesniveauet.

afgørende, at vi lokalt har et overblik over, hvordan 
tilstanden af vores bygninger er, så vi er sikre på, at 
der henlægges nok til vedligeholdelse og forbed-
ringer. Den omfattende granskning og gennemgri-
bende digitalisering af den almene boligmasse er 
et vigtigt redskab i den forbindelse.

Det Centrale Almene Bygningsregister bliver en 
milepæl i digitaliseringen af den almene bolig-
masse. Den almene sektor bliver frontløber for 
digitalisering af hele bygningens livscyklus. Med 
udgangspunkt heri,  skal der udbygges og tilveje-
bringes en digital infrastruktur i de almene boliger, 
som kan understøtte den digitale udvikling i hele 
byggesektoren. 

Den grønne garantiordning bliver også et  
vigtigt redskab i bedre finansieringsmulighe-
der for en grønnere almen boligmasse. Det  
vil fremme og udbrede de private ESCO- 
modeller, som understøtter udviklingen af  
det marked i Danmark og dermed drive  
konkurrencedygtige priser. 

I forhold til det europæiske arbejde vil vi fokuse-
re på forhandlinger og drøftelser om rammer og 
krav for en grøn byggesektor samt følge arbej-
det med et grønt klassifikationssystem 
af investerings- og låneporteføljer. 
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”Vi bruger verdensmålene 
som en løftestang til at 
skabe en bedre hverdag for 
vores beboere. Det gør vi i 
konkrete sager, der betyder 
noget for beboerne, og 
ved at indberette Vores 
Bidrag til BL og fremlægge 
rapporten på det årlige 
styringsdialogmøde med 
kommunen” 

Katja Lindblad-Clausen, chef for
bæredygtige indsatser i Domea.dk.
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